
ระดับการด าเนินการ อธิบายการด าเนินการ ผลการประเมิน

 /

มีการวางแผนและรวบรวมข้อมูลตัววัดในระดับปฏิบัติการและ
ยุทธศาสตร์

/

น าข้อมูลมาใช้ในการติดตามการปฏิบัติงานและใช้สนบัสนนุการ
ท างานให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น

/

มีการพัฒนาเทคโนโลยีดิจทิัลมาใช้ในการบูรณาการข้อมูล นย.มีแนวทางในการใช้ข้อมูลและสารสนเทศที่มีการรวบรวมผ่านส่ือเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยด าเนนิการจดัท าระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานด้านการ
สรรพาวุธ นย. ผ่านระบบสารสนเทศ โดยให้หนว่ยที่มีสรรพาวุธประจ าหนว่ย ต้ังแต่
ระดับกองพันขึ้นไป บันทึกข้อมูลสถานภาพของสรรพาวุธประจ าหนว่ย เพื่อให้
ผู้บังคับบัญชาต้ังแต่ ผบ.พัน จนถึง ผบ.นย.ได้ทราบภาพรวมสถานภาพสรรพาวุธของ
หนว่ย เพื่อใช้ในการตัดสินใจที่จะใช้หนว่ยต่างๆ ในการไปปฏิบัติภารกจิให้ส าเร็จ 
ตามความต้องการของผู้รับบริการ เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน ์   พันธกจิของ นย.ในด้าน
การเตรียมก าลังของ นย.ให้พร้อมในการปฏิบัติภารกจิตามที่หนว่ยเหนอืส่ังการ

/

ระบบการจดัการข้อมูลและสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย
 นา่เชื่อถือ และพร้อมใช้ นย. มีแนวทาง ที่ท าให้มั่นใจว่าระบบฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ รวมทั้งข้อมูลและ

สารสนเทศมีความพร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองผู้รับบริการและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย และความจ าเป็นในภารกจิอย่างมีประสิทธิผล โดยด าเนนิการ น าระบบ
สารสนเทศด้านต่าง ๆ ที่ส าคัญของ หนว่ยบัญชาการ  นาวิกโยธิน ติดต้ังไว้ที่ศูนย์
ข้อมูลกลางกองทัพเรือ ซ่ึงจะมีการรักษา         ความมั่นคงปลอดภัยที่เป็นมาตรฐาน

X
ค านงึถึงผู้ใช้งานทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้อง สามารถเข้าถึง
ได้อย่างมีประสิทธิผล

หมวด 4 การวัด การวิเคราะห ์และจัดการความรู้

การใช้ข้อมูลและสารสนเทศมาก าหนดตัววัดที่สามารถใช้ติดตามงานทั้งในระดับปฏิบัติการและระดับยุทธศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิผลรวมทั้งการส่ือสารสู่ผู้ใช้งานทั้งภายในและภายนอก4.1

แนวทางการด าเนินการ
4Basic (A&D)

- การวางแผนและการรวบรวมข้อมูลและตัววัดทั้งใน
ระดับปฏิบัติการ
และยุทธศาสตร์โดยผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่าง
มีประสิทธิภาพ (Efficient Use of Performance 
Measures)

Advance (Alignment)
- ระบบการจดัการข้อมูล และสารสนเทศ มีประสิทธิภาพ
 ปลอดภัย นา่เชื่อถือ
พร้อมใช้
และเอื้อให้บุคลากรและผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าถึง
ได้อย่างมีประสิทธิผล (Quality and availability of 
data and information)

นย.มีแนวทางในการติดตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี ให้กบัเจา้ภาพกลยุทธ์ด้าน
ต่าง ๆ และที่สอดคล้องกบัการพัฒนาคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ เพื่อให้
สามารถรายงานผู้บริหารระดับสูง ถึงความคืบหนา้ในการด าเนนิการได้ รวมถึงให้
เจา้ภาพกลยุทธ์ สามารถติดตาม เร่งรัดการด าเนนิการให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติ
ราชการ เพื่อให้สอดคล้องกบัการเบิกจา่ยงบประมาณ ประจ าปีพร้อมกบัการแสดง
ความคืบหนา้ของการด าเนนิการให้หนว่ยที่เกี่ยวข้อง ให้มีการติดตามในทุกสัปดาห์ 
หลังจากการประชุมติดตามสถานการณ์ โดยด าเนนิการจดัท าระบบสารสนเทศในการ
ติดตามตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์นาวิกโยธิน มีการปรับปรุงตัวชี้วัด และตัวชีวัดส าคัญ 
ให้สอดคล้องกบัแผนยุทธศาสตร์ของ นย. และน าไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน ์และพันธ
กจิของ นย.

ระบบการประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐ ในการเป็นระบบราชการ 4.0  PMQA 4.0



X

มีการรายงานผลการด าเนนิการของส่วนราชการและน าเสนอ
ข้อมูลและสารสนเทศที่มีประโยชนต่์อสาธารณะโดยไม่ต้องร้องขอ
และในรูปแบบที่เข้าใจง่าย

X
การด าเนนิการอยู่บนพื้นฐานการส ารวจความต้องการและ
ข้อเสนอแนะจากภาคประประชาชนอย่างสม่ าเสมอ

ระดับการด าเนนิการ อธิบายการด าเนนิการ ผลการประเมิน

/

มีกลไกในการวิเคราะห์ข้อมูลและตัววัดในทุกระดับเพื่อใช้ในการ
ติดตามและแกไ้ขปัญหา

/
มีการวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการด าเนนิการกบัค่าเป้าหมายเพื่อ
น าไปแกใ้ช้ปรับปรุงกระบวนการท างาน

X

น าผลการวิเคราะห์มาค้นหาสาเหตุของปัญหา และคาดการณ์ผลที่
จะเกดิขึ้นน าผลการวิเคราะห์มาค้นหาสาเหตุของปัญหา และ
คาดการณ์ผลที่อาจจะเกดิขึ้น

X น าไปแกป้ัญหาในเชิงนโยบายและการปรับยุทธศาสตร์

X
การวิเคราะห์ผลจากข้อมูลและตัววัดที่รวบรวมในส่วนราชการเพื่อ
เชื่อมโยงค้นหาสาเหตุของปัญหาแกป้ัญหาได้อย่างทันการณ์

X
การน าเทคโนโลยีมาใช้เพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์อย่างทันถ่วง
ทีและสามารถคาดการณ์ผลลัพธ์ตามที่วางแผนไว้

Significance (Integration)
- การจดัให้ข้อมูลและสารสนเทศที่มีประโยชนต่์อผู้ใช้งาน
ภายนอก
รวมทั้งภาคประชาชนสามารถน าไปใช้ได้ทันทีโดยไม่ต้อง
ร้องขอ (Public data portal)

การวิเคราะหผ์ลจากข้อมูลและตัววัด เพื่อการแก้ปัญหาและตอบสนองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทันเวลา และเชิงรุก4.2

4

3Basic (A&D)
- การวิเคราะห์ผลจากข้อมูลและตัววัดที่รวบรวมในทุก
ระดับในส่วนราชการ เพื่อการแกป้ัญหาในกระบวนการ
ต่างๆ ในส่วนราชการ

นย. มีแนวทางใช้ตัววัดผลการด าเนนิการที่ส าคัญอะไรบ้างทั้งระยะส้ันและระยะยาว 
โดยด าเนนิการติดตามจากระบบสารสนเทศในการติดตามตัวชี้วัดตามยุทธศาสตร์ 
นาวิกโยธิน โดยติดตามในทุกการประชุมติดตามสถานการณ์ ประจ าทุกสัปดาห์ โดย
จะมีการบันทึกความกา้วหนา้ในการด าเนนิการในทุกไตรมาส เพื่อน าเสนอในที่ประชุม
 นขต.นย. เพื่อให้สามารถรายงานผู้บริหารระดับสูง     ถึงความคืบหนา้ในการ
ด าเนนิการได้ รวมถึงให้เจา้ภาพกลยุทธ์ สามารถติดตาม เร่งรัดการด าเนนิการให้
เป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการ เพื่อให้สอดคล้องกบั      การเบิกจา่ยงบประมาณ
ประจ าปี พร้อมกบัการแสดงความคืบหนา้ของการด าเนนิการให้หนว่ยที่เกี่ยวข้อง

Advance (Alignment)
- การวิเคราะห์ผลจากข้อมูลและตัววัดในทุกระดับในส่วน
ราชการ เพื่อค้นหาสาเหตุของปัญหา
และแกไ้ขปัญหาในเชิงนโยบายและการปรับยุทธศาสตร์

Significance (Integration)
- การวิเคราะห์ผลจากข้อมูลและตัววัดที่รวบรวมเชื่อมโยง
 ในทุกระดับในส่วนราชการเพื่อค้นหาสาเหตุของปัญหา 
แกป้ัญหาได้อย่างทันการณ์
และสามารถคาดการณ์ผลลัพธ์ตามที่วางแผนไว้

แนวทางการด าเนนิการ



ระดับการด าเนินการ อธิบายการด าเนินการ ผลการประเมิน

/

กระบวนการรวบรวมข้อมูล สารสนเทศและองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง
กบัการท างานอย่างเป็นระบบ

/

น าข้อมูลมาวิเคราะห์และรวบรวมไว้เพื่อน าไปท าประโยชนต่์อ
ยอดการเรียนรู้ภายในหนว่ยงาน

/

กระบวนการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล สารสนเทศ และองค์
ความรู้ เชื่อมโยงกบัข้อมูล สารสนเทศ และองค์ความรู้จาก
ภายนอกองค์การ

นย.มีแนวทางในการถ่ายทอดความรู้ที่เกี่ยวข้องระหว่างส่วนราชการ กบัผู้รับบริการ 
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เครือข่าย ผู้ส่งมอบ พันธมิตร และผู้ให้ความร่วมมือ โดย
ด าเนนิการถ่ายทอดความรู้ในการปฏิบัติงานทั่วไป ที่ไม่ใช่ชั้นความลับ จะเป็น
ลักษณะประชาสัมพันธ์ด้วยแผ่นพับ ใบปลิว หรือการจดัอบรมสัมมนา และเผยแพร่
ทางเว็บไซด์ การถ่ายทอดความรู้ในการปฏิบัติงานที่เป็นชั้นความลับ จะถ่ายทอดใน
ลักษณะการฝึก อบรม โดยมีการเชิญบุคลากรจากต่างหนว่ย ที่พิจารณาแล้วสามารถ
เข้าถึงชั้นความลับนี้ได้ เช่นหลักสูตรทางยุทธวิธี จะมีการเชิญให้บุคลากรของ 
กองทัพบก กองทัพอากาศ ต ารวจ เข้าร่วมการฝึก อบรม ด้วย ในบางหลักสูตร ซ่ึง
เกี่ยวข้องกบัฝ่ายพลเรือน กจ็ะมีการเชิญทั้งข้าราชการฝ่ายพลเรือน และพลเรือนที่
พิจารณาแล้วว่ามีส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมฝึกอบรมด้วย

X น าองค์ความรู้มาใช้เพื่อสร้างนวัตกรรม

4

Advance (Alignment)
- มีการวิเคราะห์และเชื่อมโยงกบัข้อมูล สารสนเทศ และ
องค์ความรู้
นอกส่วนราชการเพื่อการแกไ้ขปัญหา และสร้างนวัตกรรม

แนวทางการด าเนินการ

Basic (A&D)
- กระบวนการรวบรวมข้อมูล สารสนเทศ และองค์
ความรู้ที่เกี่ยวข้องกบัส่วนราชการ
อย่างเป็นระบบเพื่อใช้ในการเรียนรู้ พัฒนา และต่อยอด
การพัฒนาของส่วนราชการ

นย.มีแนวทางในการค้นหาหนว่ยงานหรือหนว่ยปฏิบัติการที่มีผลการด าเนนิงานที่ดี 
หรือมีวิธีการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best practice) เพื่อให้เกดิการแลกเปล่ียนเรียนรู้ โดย
ด าเนนิการเปิดโอกาสให้หนว่ยงานได้น าเสนอผลงานของหนว่ยงานในวาระต่าง ๆ เช่น
 การประกวดและน าเสนอผลงานการจดัการความรู้ การจดันทิรรศการในวันคล้ายวัน
สถาปนาหนว่ยงาน การน าเสนอผลงานในการประชุมประจ าเดือน เป็นต้น 
นอกจากนั้นยังมีการตรวจเย่ียมหนว่ยงานของฝ่ายบริหาร และการตรวจราชการ ที่ท า
ให้สามารถพบหนว่ยงานที่มีผลการด าเนนิงานที่ดี หรือมีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศได้ นย.มี
แผนการจดัการความรู้ประจ าปี ที่ให้หนว่ย   ในสังกดัด าเนนิการจดัการความรู้ใน
หัวข้อองค์ความรู้ที่ตรงกบัภารกจิในการปฏิบัติงานของหนว่ย ตามแนวทาง และ
ขั้นตอนการปฏิบัติที่บูรณาการรวมกบักระบวนการจดัการความรู้ ซ่ึงจะได้แนวการ
ปฏิบัติที่ดี / เป็นเลิศ ออกมา และจะรายงานให้ นย.ทราบ พร้อมทั้งส่งคู่มือ
ปฏิบัติงาน และแนวปฏิบัติที่ดี / เป็นเลิศ ให้กบั นย. เพื่อน ามาจดัเกบ็ในระบบ
สารสนเทศการจดัการความรู้ ต่อไป

การจัดการความรู้และการสร้างองค์ความรู้ของส่วนราชการในการแก้ปัญหา เรียนรู้และมีเหตุผล4.3



/

การน าองค์ความรู้ไปใช้ในการแกป้ัญหาจนเกดิเป็นแนวปฏิบัติที่ดี 
(Best Practices)

นย.มีแนวทางในการแบ่งปัน และน าวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศไปด าเนนิการ โดยด าเนนิการ
ถ่ายทอดความรู้ และวิธีปฏิบัติที่ดี / เป็นเลิศ ไปแล้ว ผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดจะถูก
ส่งไปปฏิบัติงานจริง ระหว่างการปฏิบัติงานจะมีการตรวจสอบวิธีปฏิบัติที่น าไปใช้ 
โดยวิธี PDCA ได้ผลการประเมินหลังการปฏิบัติงาน ถ้ามีข้อปรับปรุง กจ็ะน ามาเข้า
กระบวนการปรับปรุงให้ดีขึ้น แล้วน าไปจดัเกบ็ เพื่อน าไปถ่ายทอด และน าไปใช้งาน
อกีคร้ัง ระหว่างที่น าไปใช้ปฏิบัติงานจริงนั้นกม็ีกจ็ะมีการมองหาวิธีการของหนว่ยงาน
ที่ปฏิบัติงานแนวเดียวกนัเพื่อเปรียบเทียบวิธีปฏิบัติที่ดี ของหนว่ยเราว่าดีกว่าของเขา
หรือไม่ ถ้ายัง กห็าวิธีปรับปรุงต่อไป หรือถึงแม้จะดีกว่า กยั็งคงหาวิธีที่ปฏิบัติให้ดีขึ้น
ต่อไป ให้ทันยุคสมัยปัจจบุัน และอนาคต

X
การพัฒนาองค์ความรู้จนเกดิการสร้างมาตรฐานใหม่หรือรูปแบบ
การบริการที่สร้างมูลค่าเพิ่มแกป่ระชาชน

4

Significance (Integration)
- มีการวิเคราะห์และน าไปสู่การแกไ้ขปรับปรุงจนเกดิเป็น
กระบวนการที่เป็นเลิศ
และผลลัพธ์ที่ดีสู่การบรรลุยุทธศาสตร์และการบริการ
ประชาชนที่ดีย่ิงขึ้น



ระดับการด าเนินการ อธิบายการด าเนินการ ผลการประเมิน

/

การจัดท าแผนการปรับเปล่ียนรูปแบบการท างานและการ
รวบรวมข้อมูลมาเป็นระบบดิจิทัลการจัดท าแผนการ
ปรับเปล่ียนรูปแบบการท างานและการรวบรวมข้อมูลมาเป็น
ระบบดิจิทัล

/

มีตัววัดเพื่อใช้ติดตามการบรรลุตามแผนการปรับเปล่ียนสู่
ระบบดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ (รวมทั้งการพฒันาระบบ
การจัดการข้อมูลเพื่อรองรับการเชื่อมต่อของข้อมูลกับส่วน
ราชการอื่นตามภาระหน้าที)่

/

การวิเคราะหค์วามเส่ียงของระบบเทคโนโลยีดิจิทัล

/

การวางแผนการป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์

/

การเตรียมพร้อมต่อภัยพบิัติและภาวะฉุกเฉินที่อาจมีต่อ
ระบบฐานข้อมูล และการปฏิบัติการบนไซเบอร์ พร้อมทั้ง
แผนรองรับ

X
การใช้เทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการ
ท างานทึ่ครอบคลุมพนัธกิจหลักของหน่วยงาน

X ลดต้นทุน
X ติดตามงานอย่างรวดเร็ว
X สร้างนวัตกรรมการใหบ้ริการ

X เชื่อมโยงเครือข่ายและข้อมูล

                ตรวจถูกต้อง

         น.ท.
                 (จารุวัฒน์  นรากร)
                  หน .ฝ่าย กม.นย.
                          พ .ค.๖๓

Significance (Integration)
- การใช้ดิจิทัลเทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพของ
กระบวนการท างาน
ลดต้นทุน และการรายงานผลได้ทันการณ์ และมี
ประสิทธิผล (Efficiency and effectiveness)

การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ และระบบการท างานที่ปรับเป็นดิจิทัลเต็มรูปแบบ มีประสิทธิภาพ และใช้งานได้4.4

แนวทางการด าเนินการ

Basic (A&D)
- การวางแผนการปรับเปล่ียนรูปแบบการท างาน
และการรวบรวมข้อมูล มาเป็นระบบดิจิทัลอย่างเป็น
ระบบและมีตัววัดการบรรลุตามแผนงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ (Planning of digitalization)

นย. มีแนวทาง ในการปฏิบัติงานที่ท าใหม้ั่นใจได้ว่าข้อมูลและสารสนเทศ    ที่
จ าเป็น มีความพร้อมใช้งานด้วยรูปแบบที่ใช้งานง่ายส าหรับบุคลากร เครือข่าย
 ผู้ส่งมอบ พนัธมิตร ผู้ใหค้วามร่วมมือ รวมทั้งผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย โดยด าเนินการ ศึกษาความต้องการ วิเคราะหแ์ละออกแบบระบบงาน
โดยผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคร่วมกับหน่วยงานเจ้าของระบบงานและตัวแทน
ผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้อง สอบถามความเหน็ผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อน ามาปรับปรุงให้
ข้อมูลและสารสนเทศที่  จ าเป็นมีความพร้อมใช้งาน และใช้งานง่าย มีการ
ส ารองข้อมูลและระบบงานเพื่อใหส้ามารถน ามาใช้ทดแทนได้ในกรณีข้อมูล
หรือระบบงานเกิดความเสียหาย

4

Advance (Alignment)
- มีการวิเคราะหค์วามเส่ียง
การป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์และการ
เตรียมพร้อมต่อภัยพบิัติ และภาวะฉุกเฉิน
ที่มีประสิทธิผล (Cybersecurity and BCM)

จัดท าแผนบริหารความเส่ียงของระบบสารสนเทศของหน่วยบัญชาการ       
นาวิกโยธิน มีการจัดท าแผนการส ารองข้อมูลสารสนเทศ  โดยก าหนดให ้    
หน่วยต่างๆ ต้องส ารองข้อมูลสารสนเทศของหน่วยเป็นประจ า มีแผนการ      
กู้คืนข้อมูลสารสนเทศ ในกรณีที่เกิดภัยพบิัติกรณีต่างๆ ปัจจุบันก าลังอยู่ใน
ระหว่างการจัดท าแผนการใช้งานอย่างต่อเนื่อง ติดตามพฒันาการ             
เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ     
   เพื่อน ามาปรับปรุงแผนงาน หรือข้อก าหนดความมั่นคงปลอดภัยอย่าง    
สม่ าเสมอ โดยการใหค้วามรู้แก่ก าลังพล และเข้าร่วมการฝึกด้านการ          
ปฏิบัติการสงครามไซเบอร์ ในโอกาสต่าง ๆ


